
UCHWAŁA NR XXXIII/273/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektu użyteczności publicznej przy ulicy Admirała 
Rickovera w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulaminy korzystania z obiektów użyteczności publicznej przy ulicy Admirała 
Rickovera w Makowie Mazowieckim stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1. Regulamin korzystania z Siłowni Miejskiej w Makowie Mazowieckim przy ul. Admirała Rickovera 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2. Regulamin korzystania z sauny przy ul. Admirała Rickovera stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/247/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
14 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektu użyteczności publicznej 
przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim.

§ 4. Uchwał wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady 

 

Miejskiej

Artur
IZ 

iecznikowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIIl/273/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 lipca 2021 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI MIEJSKIEJ 
W MAKOWIE MAZOWIECKI PRZY ULICY ADMIRAŁA RICKOVERA

I. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Siłowni Miejskiej przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie 
Mazowieckim zwanej dalej Siłownią.

2. Właścicielem Siłowni, jest Miasto Maków Mazowiecki, ulica Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków 
Mazowiecki, zwany dalej Właścicielem.

3. Użytkownikami Siłowni mogą być wyłącznie osoby, które zapoznały się z zasadami niniejszego 
regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.

4. W przypadku naruszenia regulaminu pracownik Siłowni ma prawo wydawać użytkownikom 
wytyczne/polecenia o charakterze porządkowym i organizacyjnym. Nie zastosowanie się do 
poleceń/wytycznych będzie traktowane jako nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

5. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom oraz sygnałom 
o charakterze ostrzegawczym lub informacyjnym.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

1. Z Siłowni Miejskiej mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia.

2. Młodzież i dzieci poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Siłowni wyłącznie po wyrażeniu zgody przez 
rodziców/opiekunów prawnych.

3. Użytkownicy Siłowni zobligowani są posiadać:

a) strój sportowy,

b) zmienne obuwie sportowe,

c) duży ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych przed rozpoczęciem 
ćwiczeń należy rozkładać na urządzeniach.

4. Osoby korzystające z Siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających.

5. Na teren Siłowni nie wnosi się: alkoholu, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających oraz 
nie spożywa się jakiegokolwiek posiłku.

6. Na terenie Siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

7. Po zakończeniu ćwiczenia użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenie/sprzęt na miejsce jego 
usytuowania.

8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia Siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które 
wyrządziły.

9. Użytkownicy Siłowni zobowiązują się do przestrzegania czystości i porządku na terenie obiektu.

III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SIŁOWNI

1. Warunkiem korzystania z Siłowni Miejskiej jest zakup biletu: jednorazowego bądź miesięcznego 
zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Płatności za bilety wstępu będzie można dokonywać za pomocą:

a) karty płatniczej i terminalu znajdującego się w Siłowni,
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b) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego (nr rachunku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego) - dowód wpłaty należy okazywać przed wejściem na Siłownię Miejską,

c) w kasie Urzędu Miejskiego (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30 ul. Stanisława 
Moniuszki 6) - dowód wpłaty należy okazywać przed wejściem na Siłownię.

3. Zakup biletu jednorazowego na Siłownię nie uprawnia do korzystania z sauny.

4. Zakup biletu miesięcznego na Siłownię uprawnia do korzystania z sauny.

5. Korzystanie z Siłowni jest bezpłatne dla członków klubów sportowych działających na terenie Miasta 
Maków Mazowiecki. Członkowie klubów sportowych przed wejściem na teren Siłowni Miejskiej zobowiązani 
są do okazania pracownikowi Siłowni dokumentu potwierdzającego członkostwo w danym klubie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownicy nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie 
obiektu przepisów porządkowych, zostaną wyproszeni z Siłowni.

2. Skargi i wnioski można składać Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Pozyskiwania 
Środków Zewnętrznych, Promocji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim.

3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane 
i rozstrzygane przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIIl/273/2021

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 lipca 2021 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY 
W MAKOWIE MAZOWIECKI PRZY ULICY ADMIRAŁA RICKOYERA

I. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Sauny Miejskiej przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie 
Mazowieckim zwanej dalej Sauną.

2. Właścicielem Sauny, jest Miasto Maków Mazowiecki, ulica Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków 
Mazowiecki, zwany dalej Właścicielem.

3. Użytkownikami Sauny mogą być wyłącznie osoby, które zapoznały się z zasadami niniejszego 
regulaminu oraz zobowiązały' się do jego stosowania.

4. W przypadku naruszenia regulaminu pracownik Sauny ma prawo wydawać użytkownikom 
wytyczne/polecenia o charakterze porządkowym i organizacyjnym. Nie zastosowanie się do 
poleceń/wytycznych będzie traktowane jako nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

5. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom oraz sygnałom 
o charakterze ostrzegawczym lub informacyjnym.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY

1. Przed wejściem do Sauny należy zapoznać się z regulaminem.

2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, 
poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.

3. Wszystkich regulacji urządzeń Sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonać tylko 
pracownik obsługi.

4. Z Sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe.

5. Z Sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Sauny tylko 
i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

6. Osoby korzystające z Sauny, przed wejściem składają oświadczenie, w którym deklarują pełną zdolność 
fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego 
zdrowia.

7. Zobowiązuje się użytkowników Sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego 
pomieszczenia.

8. Przed wejściem do Sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu zachowania odpowiedniej 
higieny ciała.

9. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.

10. W Saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

11. Na terenie Sauny nie jest dozwolone:

- wchodzenie w ubraniu oraz w obuwiu,

- wykonywanie zabiegów kosmetycznych,

- hałasowanie oraz głośne prowadzenie rozmów,

- wnoszenie naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

- wnoszenie napojów alkoholowych,

Id: F06273B3-BFDB-44ED-92F1-9FFBFDE010C4. Podpisany Strona 1



- nieobyczajowe zachowanie, bądź zachowanie uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

- palenie tytoniu,

- niszczenie i uszkodzenie wyposażenia.

12. Po pobycie w Saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.

13. Nie zaleca się korzystania z Sauny:

- bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,

- osobom z chorobami krążenia,

- osobom chorującym na cukrzycę,

- osobom nietrzeźwym,

- kobietom ciężarnym,

- kobietom w czasie menstruacji.

14. Korzystanie z Sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe 
punkty regulaminu.

III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SAUNY

1. Warunkiem korzystania z Sauny jest zakup biletu jednorazowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Płatności za bilet wstępu będzie można dokonywać za pomocą:

a) karty płatniczej i terminalu znajdującego się w siłowni,

b) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego (nr rachunku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego) - dowód wpłaty należy okazywać przed wejściem do Sauny,

c) w kasie Urzędu Miejskiego (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30 ul. Stanisława 
Moniuszki 6) - dowód wpłaty należy okazywać przed wejściem do Sauny.

3. Zakup biletu na Saunę nie uprawnia do korzystania z siłowni.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownicy nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie 
obiektu przepisów porządkowych, zostaną wyproszeni z Sauny.

2. Skargi i wnioski można składać Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Pozyskiwania 
Środków Zewnętrznych, Promocji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim.

3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane 
i rozstrzygane przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIII/273/2021

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektu użyteczości publicznej 
przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim

W związku z zastrzeżeniami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 
Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce dotyczącymi uchwały Nr XXX/247/2021 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminów korzystania z obiektu użyteczności publicznej przy ulicy Admirała Rickovera 
w Makowie Mazowieckim należy podjąć nową uchwałę wprowadzając następujące zmiany:

“w rozdziale I załącznika nr 1 do regulaminu wykeśla się pkt: 6, 7, 8”

“w rozdziale II pkt 5 załącznika nr 1 do regulaminu wyraz - zabrania się zastępuję się 
wyrazami - nie wnosimy, nie spożywa się”,

“w rozdziale I załącznika nr 2 do regulaminu wykeśla się pkt: 6, 7, 8”,

“w rozdziale II pkt 11 załącznika nr 2 do regulaminu wyraz - zabrania się zastępuję się 
wyrazem - nie jest dozwolone”.

Wobec powyższego przedkładam stosowny projekt uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski


